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TECHNICKÉ INFORMACE

Pokyny ke zpracování

• Materiál dobře protřepejte.
• Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE 

v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo
Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika/spotřeba materiálu
Postřikovač LOBATOOL / 20-40 ml/m² = 25-50 m²/l v závislosti na intenzitě znečištění, čištění strojem s jedním kotoučem a 
speciálním padem LOBATOOL zelené barvy, naplavenou nečistotu otřete utěrkou.

Údaje o výrobcích

Č. položky
10309 1 l 6 480

12 l - 50

GISCODE GG0

Složení > 30% alifatické uhlovodíky, parfémy, LIMONENE

Skladování a přeprava Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

Hloubkový čistící prostředek na bázi rozpouštědel pro olejované a 
voskované podlahové krytiny. Odstraňuje úporné nečistoty a vrstvy 
starých pečujících prostředků.

• Klasický intenzivní čisticí prostředek pro olejované/voskované 
podlahy

• Vhodné i na podlahy choulostivé na vodu

Rozsah použití:
Vhodné k odstranění starých vrstev vosku na olejovaných a 
voskovaných podlahových krytinách.

WaxRemover
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TECHNICKÉ INFORMACE

Obecné pokyny

Bezpečnostní pokyny: Při zpracování a schnutí výrobků s obsahem rozpouštědel se uvolňují hořlavé výpary rozpouštědel. 
Z tohoto důvodu platí zákaz ohně, otevřeného ohně, svařování, kouření apod. v ohroženém prostoru. Pracoviště a sklady 
dobře větrejte. Elektrická zařízení na pracovišti a ve vedlejších prostorách musíte včas vypnout tak, aby byly při zahájení 
práce vychladlé. Zabraňte jakémukoliv jiskření, i na elektrických zařízeních. Uchovávejte obal s materiálem těsně uzavřený. 
Odstraňte z pracoviště, na kterém dochází k uvolňování výparů, předměty, které jsou choulostivé na rozpouštědla, odneste 
rostliny a vyveďte zvířata (odneste i akvária).

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, 
jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a 
podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou 
kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. 
Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě 
této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své 
platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na 
území Německa.

Pokyny ke zpracování

Použití:
Nanášejte přípravek WaxRemover na čištěnou plochu utěrkou nebo postřikovačem LOBATOOL. Po krátkém působení povrch 
upravte leštičkou se speciálním zeleným padem LOBASAND. Uvolněné zbytky vosku a nečistot musíte bezprostředně poté 
otřít suchou utěrkou. Na větších plochách pracujte po jednotlivých částech.
Podle potřeby můžete proces opakovat.
Pracoviště musíte po práci a během schnutí důkladně větrat.

WaxRemover


